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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsätta det arbete som vi bedriver och att fortsatt utveckla kursen. En del i det utvecklingsarbetet är använda en
kombination av analoga och digitala inslag. En annan sak är att i vår strävan för likvärdighet sambedöma
examinationer, vilket redan sker. För att kunna göra detta och ha en bra kvalitet i hela kursen krävs en grupp
lärare verksamma hos oss som återkommande är verksamma i denna kurs men även i andra SO-kurser. Men
även att andra kompetenta lärare finns som kan rycka in vid behov. Rekrytering av kompetent personal har därför
hög pioritet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-10-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp (LPGG13)
Kursansvarig: Anders Österberg





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Kursvärderingen visar att undervisningen och examinationsuppgiften på ett mycket bra eller bra sätt är kopplade till
lärandemålen för kursen. Även årets kurs drabbades av sjukskrivning, det löstes med kort varsel internt på ett bra sätt. Det
är förstås inte alltid lätt för ersättare att hoppa in då tiden att förbereda sig på är väldigt knapp. En majoritet använder
mindre tid än heltid för sina studier. Vilken betydelse har det att endast två halvdagar i veckan är möjliga att schemalägga
för föreläsningar eller andra inslag för den totala tid som läggs ner på studierna? Det vore intressant att kunna undersöka
det förhållandet. Bemötandet upplevs som mycket positivt eller positivt. Studenterna efterfrågar mer ämnesdidaktik. Det
som kursen innehåller mest av är ämnesdidaktik, även handledning och seminarium finns med. Idén med fältstudier
kopplade till VFU-skolorna som förs fram är intressant och något som vi ska sträva efter att ha med i kursen nästa höst.
Jämfört med föregående år var det färre lärare verksamma i kursen. Det har varit en målsättning i kvalitetsarbetet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt att arbeta kursutvecklande genom att ha en grupp lärare nästa år som har egen erfarenhet av kursen att bygga
vidare på i arbetslaget och vid behov tillföra ny kompetens. Rekrytering långsiktigt har skett av personal internt vilken även
var med i vårens SO-kurser för F3. Sambedömning har skett i viss utsträckning, den går att utveckla.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


